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Mötesplats (ort)         

Starttid         Sluttid                                                         

 

Mötesdatum       

Nästa mötesdatum      

Närvarande klubbar och tjänstemän 
Klubbnamn/nummer President   Sekreterare 
1.        

2.        

3.        

4.        

 

Klubbnamn/nummer President   Sekreterare 

5.        

6.        

7.        

8.        

Klubbrapport 
  
1. Genomför alla klubbar serviceaktiviteter?    Ja    Nej    Om inte, nämn dem som inte gör det.      

                

                

2. Har din klubb en medlemsplan?     Ja    Nej    Om inte, nämn dem som inte har det.      

                 

3. Genomför alla klubbar styrelsemöten minst en gång i månaden?  Ja    Nej    Om inte, nämn dem som inte gör det.      

                 

4. Har din klubb en PR-plan?   Ja    Nej    Om inte, nämn dem som inte har det.      

                 

5. Finns det några hinder för framgång? Ja    Nej    Kommentar      

                

                

6. Vilka klubbar är framgångsrika och varför?      

                

                

7. Vad kan distriktet göra för att ytterligare stödja klubbutveckling?     

    

8. Vilka aktiviteter har gjorts i zonen för att genomföra ledarskapsutbildning eller uppmuntra till medlemstillväxt?     

   

    

9. Känner alla klubbar till excellensutmärkelsen för klubbar?  Ja    Nej    Kommentar     

                 

10. Har din klubb en webbplats?  Ja    Nej      Känner alla klubbar till E-klubbhuset?  Ja     Nej      

Om inte, nämn dem som inte gör det.          

         
 
Namnteckning     Zon nr.     Region nr.     Distrikt nr.   
 Zonordförande 
 

Skicka in den här rapporten till distriktsguvernören, distriktets GMT- och GLT-koodinator, regionordförande och till LCI via e-

post: eurafrican@lionsclubs.org 

Mötesrapport från distriktsguvernörens rådgivande kommitté 
Distrikt         Region       Zon     
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